
Kære marineflyvere.

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 9. februar 2007 kl. 1030 i foreningens mødelokale i Marinens
Bibliotek, Lokal Støtte Element Holmen (en del af Lokalstøttecenter København og Bornholm).

Til stede: STA, KAS, TAL og VØR.
Afbud: HAS.

1. Nye punkter til dagsorden.
Ingen.

2. Orientering ved formanden.
Det står dårligt til med den til rådighed værende flyvetid.
Forsvarskommandoen og Forsvarets Materieltjeneste arbejder imidlertid målrettet på at få løst de forskellige
problemer med motorer, stel og avionics, og der er en berettiget forventning til, at hovedproblemerne er løst
inden sommerferien.

3. Medlemsstatus.
Vi er nu 100. De 4 sidst tilkomne er nævnt i mail af den 26. januar 2007.

3.1. Medlemshvervning?
Der har været forslag fremme om en satsning på medlemshvervning under en eller anden form. Det er
fortsat bestyrelsens holdning, at de enkelte medlemmer skal undersøge omgangskredsen for at se, om der
eventuelt er personer uden medlemskab - altså mund til mund metoden. Sekretæren kan altid kontaktes for
oplysninger om medlemskab.

4. Økonomi.
• Indestående på konto pr. den 7. februar 2007: 17.503,62 kr.
• Der mangler kontingentindbetaling fra 9 medlemmer. Der er sendt rykker den 7. februar 2007.

4.1. Skal der fortsat udsendes girokort til kontingent?
Et medlem har henvendt sig og foreslået, at der kan spares porto ved ikke at udsende breve med girokort til
kontingent men alene oplyse gironummeret i referatet fra generalforsamlingen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at dette er den minimale kontakt - bortset fra invitationer og referater - der
med rette kan forventes af medlemmerne. Det er også en anledning til at få opdateret eventuelle
adresseændring mv., og det er heller ikke alle medlemmer med mailadresse, der anvender netbank. Der vil
fremover blive udsendt kontingentopkrævning med posten.

5. Hjemmeside.
• Der var enighed om, at hjemmesiden fremtræder meget fint, og den har tilsyneladende også et rimeligt

besøgstal.
• Referater fra bestyrelsesmøder skal arrangeres på en anden måde, således at det kun er årets møder,

der fremtræder direkte og at andre skal lægges i et "arkiv" på siden. Sekretæren vil forhandle en løsning
på plads med webmaster.

5.1. Skal kontingentets størrelse stå på hjemmesiden.
Ja, i forbindelse med formandens velkomst.

6. Næste medlemsmøde.
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Arrangement fredag den 11. maj 2005 kl. 1600 til ca. kl. 1800 i SHT lokaliteter på Helikopterwing Karup.
Den engelske udvekslingspilot MAK til holde foredrag med billeder/film om en kajaktur i det antarktiske
farvand.
Der forventes middag i officersmessen kl. 1900.
Invitation mv. vil tilgå senere.

7. Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 11. maj 2005 kl. 1400.

8. Eventuelt.
• Gerner har foreslået et møde med spisning for bestyrelsesmedlemmerne + påhæng i Farum. Forslaget

blev modtaget med glæde til et sådant sammenskudsgilde, der dog først skal finde sted efter den 1. april
2007, hvor HAS blive mere "hjemmegående"!

• Bestyrelsen har stadig et tilbud om besøg ved SAS Maintenance Training i erindringen.

Mødet slut kl. 1155.

Venlig hilsen

Villy
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